Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
PSP3.27.15.2020
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr PSP3.27.15.2020
opublikowane przez:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bolesława Chrobrego
ul. Niska 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ja (my) niżej podpisany(i):

……………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:

imię i nazwisko

numer telefonu

adres mailowy
działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
składam(y) następującą ofertę:
L.p

Zakres oferty
1.
„DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY NOMINALNEJ 27kW”

1] Całkowita cena netto (bez podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
…………………………………………zł
Podatek vat: …………………………………zł
Całkowita cena brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
………………..…………………………zł
(słownie cena brutto:
…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………..……)
2] okres gwarancji na roboty montażowe, pozostałe urządzenia i elementy instalacji (w pełnych
latach): ....... lat.
3] okres gwarancji na inwerter (typu „door to door” – wymiana na nowy sprzęt) i konstrukcję
nośną (w pełnych latach): ……… lat.
4] czas realizacji zamówienia (nie więcej niż 21 dni od podpisania umowy): ……..…. dni
5] czas reakcji serwisowej (w pełnych dniach roboczych): …………… dni
6] okres ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić)
Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego),
Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy
……………………………………………………….…………………….….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…..
(nazwa towaru/usługi, jeśli wykonawca nie zaznaczy nic, oznacza to, że u Zamawiającego nie
powstanie obowiązek podatkowy),
2. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………….
(wpisać zakres i nazwę podwykonawcy, jeśli wykonawca nie wpisze nic, oznacza to że
wykona zamówienie bez udziału podwykonawcy)

......................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika

Ponadto:

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Zapytaniem ofertowym i nie
wnoszę (wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty
zobowiązuję (zobowiązujemy) się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

Do niniejszej oferty załączam(y):

1.
2.
3.
4.
5.
…

………………………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, pieczę firmowa)

